หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระเงินคาหุนและหนี้สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด
เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ.............
ขาพเจา.......................................................................................อายุ..........ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..........หมูที่..........
ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...........................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพทที่ทํางาน...............................................รับราชการหรือทํางานประจํา
ในตําแหนง................................................................. สังกัด............................................................และเปนสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด เลขทะเบียนที่........................มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินและสงเงินให
สหกรณออมทรัพ ยกระทรวงมหาดไทย จํา กัด ที่ขา พเจา เปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพ ย
กระทรวงมหาดไทย จํากัด และหนวยงาน (1)................................................................ซึ่งเปนตนสังกัดของขาพเจาไวแลว ดังนี้
ขอ 1. ขา พเจายินยอมให(1) .........................................................................ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของขาพเจา
หักเงินเดือนหรือคาจางเงินบํานาญ เงินบําเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด รวมทั้งบําเหน็จ บํานาญบําเหน็จดํารงชีพหรือกองทุน
บําเหน็จบํานาญขา ราชการ (กบข.) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขา ราชการกรุง เทพมหานครหรือเงิน กองทุ นสํ า รองเลี้ ยงชีพ (กสจ.) ที่ ถึงกําหนดจ ายให แกข าพเจ า เพื่อชําระคาหุน หนี้
หรือภาระผูกพันอื่นใดที่มีตอสหกรณ อาทิเชน คา หุน หนี้เงินกู หนี้ในฐานะผูค้ํา ประกัน เงินฝาก และอื่นๆ ใหแกส หกรณ
ตามจํา นวนที่ส หกรณ แจงจนกวาคา หุน หนี้ และหรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยใหผูบังคับบัญชาหักเงินดังกลาว
และสงเงินที่หักไวนั้นใหแกส หกรณ โดยพลันและการแสดงเจตนายินยอมของขาพเจานี้มิอาจถอนคืนได เวนแตสหกรณ
ใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
ขอ 2. ในกรณีที่ขาพเจายาย หรือโอนไปสวนราชการอื่นๆ ทุกสวนราชการ หรือลาออกจากราชการ หรือตองออกจาก
ราชการไมวาเพราะเหตุใดๆ ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการที่สังกัดแหงใหมนั้นๆ ดํา เนินการหักเงินเดือน
หรือคาจางเงินบํานาญ เงินบําเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจาเพื่อชําระคาหุน หนี้ หรือภาระผูกพันอื่นใด
ที่มีตอสหกรณ ตามรายการที่สหกรณแจงจนกวาคาหุน หนี้ หรือภาระผูกพันตามขอ ๑ ระงับสิ้นไปเชนเดียวกันกับที่ผูบังคับบัญชา
ของสวนราชการที่ขาพเจาสังกัดตามขอ๑ดําเนินการไดโดยพลันและตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับตั้งแต
วันที่รับทราบคําสั่ง
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการที่ขาพเจาสังกัดแหงใหมไมดํา เนินการหักเงินเดือนหรือคาจา งเงินบํานาญ
เงินบําเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใดตามวรรคหนึ่ง ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ดําเนินการแจงใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการ
ที่ขาพเจาสังกัดแหงใหม หรือสหกรณดําเนินการเพื่อหัก ยึด หรืออายัด เงินเดือน หรือคาจางเงินบํานาญ เงินบําเหน็จตกทอด
หรือเงินอื่นใด รวมทั้งบําเหน็จ บํานาญบําเหน็จดํารงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ.)
หรือเงินอื่น หรือดําเนินการอื่นใด เพื่อใหไดเงินดังกลาวมาชําระคาหุน หนี้ หรือภาระผูกพันอื่นใดที่มีตอสหกรณ ตามขอ ๑
ไดโดยพลัน โดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ
ขอ 3. หากขาพเจาพนจากการเปนสมาชิกสหกรณไมวาดวยเหตุใดๆ ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจสั่งจายเงิน หรือเจาหนาที่
ผูจายเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือบํา เหน็จ ดํารงชีพ ที่ขา พเจา จะไดรับจากสวนราชการ หนวยงาน กองทุนบํา เหน็จ บํานาญ
ขาราชการ (กบข.) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกรุงเทพมหานคร
หรื อเงิ นกองทุ นสํ ารองเลี้ ยงชี พ (กสจ.) หรื อเงิ นอื่ นใดที่ ข าพเจ ามี สิ ทธิ ได รั บส งให แก สหกรณ ตามจํ านวนที่ สหกรณ แจ งไป
และใหสงเงินจํานวนดังกลาวนั้น ใหสหกรณ แทนขาพเจาทุกครั้ง กอนที่จะจายใหบุคคลอื่น
กรณีขาพเจาพนจากการเปนสมาชิกสหกรณ เพราะเหตุเสียชีวิตขา พเจายินยอมใหผูมีอํานาจสั่งจายเงิน หรือเจาหนาที่
ผูจายเงินตามวรรคหนึ่ ง สงให แก สหกรณ ตามจํ านวนที่สหกรณแจงไปและให สงเงิ นจํ านวนดั งกลาวนั้ น ให สหกรณ แทนข าพเจ า
กอนที่จะจายใหทายาทหรือผูมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว
ลงชื่อ..................................................................ผูใหคํายินยอม
(
)
/อนึ่ง ขาพเจาทราบดี...

๒
อนึ่ง ขา พเจา ทราบดีแลววา การหักเงินตามความยินยอมดังกลาว ผูบังคับบัญชาของขาพเจาตองหักเงินเดือน
หรือคาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จตกทอด รวมทั้งบําเหน็จ บํานาญบําเหน็จดํารงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
กองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น คณะกรรมการกองทุ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) หรือเงินอื่นใด ใหสหกรณเปนอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเขากองทุน
ที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ซึ่งเปนไปตามความในมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แลวถูกตองตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้นสามฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวหนวยงาน(1) ….....…………………..……………………...........
ซึ่งเปนตนสังกัดของขาพเจา ฉบับที่สองเก็บไวกับขาพเจา ฉบับที่สามสงใหสหกรณไวเปนหลักฐาน
หมายเหตุ “(1)”หมายถึงสวนราชการสังกัด(ระบุใหชดั เจน)
- สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมราชทัณฑ
- สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร
- หนวยงานอื่นๆ
- สมาชิกที่ยื่นกู ตองทําหนังสือฉบับนี้ จํานวน 3 ฉบับ
- ผูบังคับบัญชาระดับชํานาญการพิเศษขึ้นไป
หรือรักษาการในตําแหนงชํานาญการพิเศษ
(ตองประทับตรายางประจําตําแหนง)

ลงชื่อ................................................................ผูใหคํายินยอม
(..................................................................)
ลงชื่อ............................................................คูสมรสใหความยินยอม
(...................................................................)
ลงชื่อ.................................................................ผูบังคับบัญชา
(..................................................................)
ตําแหนง.....................................................................
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...................................................................)

